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Αξηζκ. Πξση.: νηθ.93875 

Η Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ (ΓΣΔ) ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 
(ΑΓΜ-Θ), δηαθεξχζζεη ηε κε αλνηθηή δεκνπξαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΑΣΡΟΤ ΔΚΣΔΛΩΝΙΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ 
ΣΑΘΜΟΤ ΚΗΠΩΝ Ν. ΔΒΡΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΗ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ» κε πξνυπνινγηζκφ 
212.000,00 € (χλνιν δαπάλεο έξγνπ 172.357,72 €, Φ.Π.Α. 23% 39.642,28 €). 

Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) θαηεγνξία ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ, 
κε πξνυπνινγηζκφ 93.274,98 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ & ΟΔ θαη απξφβιεπηα), β) θαηεγνξία 
ΟΓΟΠΟΙΙΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 31.908,72 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ & ΟΔ θαη απξφβιεπηα) 
θαη γ) θαηεγνξία ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, κε πξνυπνινγηζκφ 47.174,02 € (δαπάλε 
εξγαζηψλ, ΓΔ & ΟΔ θαη απξφβιεπηα). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ 172.247,99 € (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.) θαη ζην πνζφ ησλ 212.000,00 € (κε 
αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.). 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηε 
Γξακκαηεία ηεο ΓΣΔ ηεο ΑΓΜ-Θ, ηξσκλίηζεο 53, Σ.Κ. 542 48 Θεζζαινλίθε (1νο φξνθνο γξ. 
103α ηει. 2313309135, 2313309218, fax 2310427420). Δπίζεο, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΜ-Θ (www.damt.gov.gr, Κεληξηθφ Μελνχ→ Αλαθνηλψζεηο→ 
Γηαγσληζκνί), φπνπ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. 

Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν απφ ηελ Δληαία 
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) ππφδεηγκα δηαθήξπμεο ηχπνπ Β. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο είθνζη δχν (22) Γεθεκβξίνπ 2015, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
10.00 π.κ. (ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο ΓΣΔ ηεο ΑΓΜ-Θ, ζηελ σο άλσ 
αλαθεξφκελε δηεχζπλζε, θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επηκέξνπο πνζνζηά 
έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 

- Ηκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.Δ.Π., 
πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, ήηνη: γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ, 
ζηελ ηάμε Α2 θαη άλσ, θαζψο θαη 2Α1 θαη άλσ (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο), γηα 
έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ, ζηελ ηάμε Α1 θαη άλσ θαη γηα έξγα θαηεγνξίαο 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ζηελ ηάμε Α1 θαη άλσ. 

- Αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη πνπ απνδεηθλχνπλ φηη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, έρνπλ 
εθηειέζεη έξγα παξφκνηα (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) κε ην δεκνπξαηνχκελν. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο ηξηψλ 
ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα επηά επξψ θαη δέθα πέληε ιεπηψλ (3.447,15 €) θαη ηζρχ 
ηνπιάρηζηνλ 210 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο 
ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 6 κήλεο. 

Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα έζνδα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2647/98 (ΦΔΚ Α' 
237/1998). Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ 
ηε ΓΣΔ ηεο ΑΓΜ-Θ. 

Θεζζαινλίθε, 30 Ννεκβξίνπ 2015 

Με εληνιή Γ.Γ. ΑΓΜ-Θ 
Η Αλ. Πξντζηακέλε ηεο ΓΣΔ 
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